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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-29/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  21. rujna 2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 9. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

9. sjednica VMO Turnić održana je 21. rujna 2015. godine (ponedjeljak) u 19:00 sati u prostorijama 
Mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b.  

 
Sjednici su bili nazočni:  

- Dario Kos, predsjednik VMO 
- Nikola Jurić, zamjenik predsjednika VMO 
- Adam Aličajić, član VMO 
- Paško Mrčela, član VMO 
- Viktor Požgaj, član VMO 
- Jelena Orban Ramić, tajnica MO 

 
 

Usvajanje zapisnika s 8. sjednice VMO Turnić: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Dario Kos i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog programske aktivnosti VMO za 2016. godinu - upute 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice 
3. Razno  

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća Dario Kos upoznao je prisutne sa uputama za izradu prijedloga Programa 
Vijeća MO za 2016. godinu. S obzirom na dosadašnje aktivnosti koje su bile prihvaćene od 
građana predložio je da se iste i nastave u 2016. godini. Program rada treba donijeti do 15. 
listopada, što znači da prije tog roka treba održati slijedeću sjednicu Vijeća. 

 

  

 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 2 
Vijeću su se obratili stanari zgrade Antuna Barca 6b sa zamolbom za asfaltiranjem djela ulice 
ispred njihove zgrade.  
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Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni zahtjev uvrsti u prijedloge 
prioriteta u narednom razdoblju. 

 
 
Vijeće je primilo dopis stanara zgrade Franje Čandeka 38 sa zahtjevom za postavljanje ograde na 
zid ispred ulaza u zgradu, a zbog opasnosti od pada male djece. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni zahtjev uvrsti u prijedloge 

prioriteta u narednom razdoblju. 
 

 
Stanari Ulice Turnić uputili su zahtjev za asfaltiranje odvojka ulice Turnić ispred k. br. 6 i 8, jer 
kolnik jednim dijelom nije asfaltiran, a ispod se nalaze kanalizacijske i telekomunikacijske 
instalacije.  
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni zahtjev uvrsti u prijedloge 
prioriteta u narednom razdoblju. 

 
 
Vijeće je primilo odgovor Rijeka prometa d.d. kojim obavještavaju da nisu u mogućnosti udovoljiti 
zahtjevu za postavom stupića kojima bi se spriječilo nepropisno parkiranje iznad šahti sa 
vodomjerima ispred zgrade G. Carabino 3. Kao razlog navode da postavljanje stupića odobravaju 
samo izuzetno na mjestima za koja procijene da nepropisno parkirana vozila ometaju promet i 
ugrožavaju sigurnost pješaka.  
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Podnositelju zahtjeva će se proslijediti odgovor 

Rijeka prometa d.d. 
 
 
AD 3 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav uputio je obavijesti o izvođenju radova u ulicama 
Turnić, Krčkoj, Vinka Benca i Antuna Barca.  
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                   Jelena Orban Ramić Dario Kos 
 


